
 
 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΗ:  
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Αττικισ,  διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: « Δ ικ α ι ϊ μ α τ α  τ ο υ  

π α ι δ ι ο φ  κ α ι  ς χ ο λ ε ί ο » ,  θ οποία  κα πραγματοποιθκεί τθν   

Σρίτθ 22 Μαρτίου και ϊρεσ 17:30 -20:30.  

Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ, κθδεμόνεσ και κυρίωσ ςε όλα 

ανεξαιρζτωσ τα παιδιά και τουσ εφιβουσ.  

Η επιμορφωτικι διαδικτυακι μασ εκδιλωςθ αποςκοπεί ςτθ διερεφνθςθ των δικαιωμάτων των 

μακθτριϊν και μακθτϊν, τθν ενκάρρυνςθ τθσ δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ ςχολικι 

κακθμερινότθτα, αλλά και τθσ αλλθλζνδετθσ ιδιότθτασ του ενεργοφ πολίτθ ςτον κοινωνικό τουσ 

περίγυρο. Το ςχολείο ωσ κοινότθτα καλείται με τθ δφναμθ τθσ γνϊςθσ, του πολιτιςμοφ και τθσ 

εκ του ςφνεγγυσ διδαςκαλίασ να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ζνα ηεςτό και 

αςφαλζσ περιβάλλον, ςτο οποίο ευδοκιμοφν θ χαρά τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, θ κριτικι ςκζψθ 

και θ δθμιουργία κανόνων κοινισ ηωισ που ςυναποδζχονται όλοι.  

Καλοφμαςτε να διδάξουμε ςτθ νζα γενιά τθν αλλθλεγγφθ και τθν προάςπιςθ του ζμπρακτου 

ςεβαςμοφ προσ κάκε άλλον άνκρωπο και τα ατομικά και ςυλλογικά δικαιϊματά του για τθ 

διαμόρφωςθ ενόσ δικαιότερου κόςμου. Το μάκθμα που πιραμε από τθν πανδθμία είναι να 

κοιτάηουμε ο ζνασ τον άλλον και όλοι όλουσ.   

Η τθλεςυνάντθςι μασ επιδιϊκει τθν επικοινωνία και τον διάλογο, υποςτθρίηει τα μζλθ τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ και δίνει βιμα ζκφραςθσ ςτα παιδιά και τουσ εφιβουσ. Φιλοδοξεί να 

αποτελζςει αφορμι αναςτοχαςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ και να ςυγκομίςει γόνιμεσ 

προτάςεισ για τον τρόπο με τον οποίο μποροφν να καλλιεργοφνται δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 

ςτο ςφγχρονο ςχολείο. 

Στο πλαίςιο αυτό ζχουμε δθμιουργιςει θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και υποβολισ 

ερωτθμάτων, ςτθν οποία μπορείτε να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ  και να  υποβάλετε  

ςχετικά ερωτιματα προσ τουσ ειςθγθτζσ μζχρι τθν Κυριακι 20 Μαρτίου και ϊρα 22:00 

επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/uFckpFooqoxqLM527 

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τουσ προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/qgZodKrsD3mD2W9s5 

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Η φόρμα αυτι κα 

ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ  επιμορφωτικισ εκδιλωςθσ. 

 

                                                
1  Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική 

εθαρμογή ζηη ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο:  https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php  και θα  είναι 

διαθέζιμη  λίγες ημέρες μεηά ηην εκδήλωζη. 

https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php


 

Η επιμορφωτικι εκδιλωςθ κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-

streaming) από το YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το 

κανάλι τθσ ΠΔΕ Αττικισ ςτο YouΤube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η ςυμμετοχι ςτο διαδικτυακό επιμορφωτικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι. 

Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, θ αφίςα και οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων τθσ επιμορφωτικισ 

εκδιλωςθσ.  

       

 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ


 
 

Γεϊργιοσ Κόςυβασ 
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 
Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – Συντονιςμόσ. 

Εκπρόςωποσ του ΤΠΑΙΘ. Χαιρετιςμόσ. 

Γιάννθσ Πανοφςθσ 
Ομότιμοσ Κακθγθτισ Εγκλθματολογίασ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

Το ςχολείο που [πρζπει να ] εμπνζει και δεν 

[πρζπει να ] πλθγϊνει. 

Θεϊνθ Κουφονικολάκου 
Πρόεδροσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου 
Συνθγόρων του Παιδιοφ. Βοθκόσ Συνιγοροσ 
του Πολίτθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ. 

 

Προςταςία του παιδιοφ από κακοποίθςθ 

και παραμζλθςθ ςτθ ςφγχρονθ ςχολικι 

κοινότθτα: Η οπτικι του Συνθγόρου. 

 

Γκζλθ  Αρϊνθ 
Προϊςταμζνθ Μονάδασ Ζνταξθσ και 
Υποςτιριξθσ Αςυνόδευτων Ανθλίκων, Ειδικι 
Γραμματεία Προςταςίασ Αςυνόδευτων 
Ανθλίκων, Υπουργείο Μετανάςτευςθσ & 
Αςφλου. 

Το ςχολείο ωσ ςυνκικθ ενδυνάμωςθσ για 

μακθτζσ με προςφυγικζσ εμπειρίεσ. 

Θεωρίεσ και πράξεισ. 

Κωνςταντίνοσ κζντοσ 
Διευκυντισ του 3ου ΓΕΛ Αργυροφπολθσ. 
Παρεμβαίνουν μακθτζσ του 3ου ΓΕΛ 
Αργυροφπολθσ. 

Το πνεφμα τθσ ςυναίνεςθσ όπωσ 

εκφράηεται μζςα από τον Σχολικό 

Κανονιςμό. 

Κωνςταντίνοσ Θεριανόσ 
Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλ. ΠΕ78- 
Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
Αττικισ. 

Η αντίλθψθ των δικαιωμάτων ςτο ςχολείο, 

τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων και τα νζα 

προγράμματα ςπουδϊν τθσ Κοινωνικισ και 

Πολιτικισ Αγωγισ. 

 

 

 

 



 

φντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων.  

Ειςιγθςθ: «Το ςχολείο που [πρζπει να ] εμπνζει και δεν [πρζπει να ] πλθγϊνει». 
Γιάννθσ Πανοφςθσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ Εγκλθματολογίασ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν.   
Το Σχολείο, δεν αποτελεί μια αποκομμζνθ, απόλυτα ςτεγανι και προςτατευμζνθ «νθςίδα», θ οποία 

μζνει ανεπθρζαςτθ από τισ εξελίξεισ και τα χαρακτθριςτικά του ευρφτερου περιβάλλοντοσ μζςα 

ςτο οποίο λειτουργεί. Το ςχολείο που πλθγϊνει αντί να εκ-παιδεφςει, οι υπόγειεσ διαδρομζσ τθσ 

βίασ ςτο ςπίτι, ςτθν πλατεία και τθσ ςχολικισ βίασ, ο ανταγωνιςμόσ ωσ εργαλείο επιτυχίασ και το 

παιχνίδι ωσ μζςον ενθλικίωςθσ, οι περικυκλωμζνοι από «όχι» και «μθ» ζφθβοι, διαμορφϊνουν 

τουσ όρουσ μιασ «αντι-δραςτικισ» επικετικότθτασ, ζνταςθσ, κυμοφ, διάψευςθσ, δυςφορίασ. Η 

«μάχθ για επιβίωςθ» προτιμά βίαια ςχολεία ςε βίαιο κόςμο. Γι’ αυτό χρειάηεται από τθ μία θ 

χάραξθ ορίων  ςε όλθ τθν κοινωνικι δράςθ κι από τθν άλλθ θ αλλαγι πλαιςίου ηωισ των νζων.  

 
Ειςιγθςθ: «Προςταςία του παιδιοφ από κακοποίθςθ και παραμζλθςθ ςτθ ςφγχρονθ ςχολικι 
κοινότθτα: Η οπτικι του Συνθγόρου». 
Θεϊνθ Κουφονικολάκου, Βοθκόσ Συνιγοροσ του Πολίτθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ. Πρόεδροσ 
του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Συνθγόρων του Παιδιοφ.  
Η ειςιγθςθ κα επικεντρωκεί ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων του παιδιοφ υπό το πρίςμα τθσ 

οικοδόμθςθσ του δθμοκρατικοφ ςχολείου, περιγράφοντασ τα ςτοιχεία που το απαρτίηουν. 

Περαιτζρω κα γίνει ςυνοπτικι αναφορά ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ, ςτα κενά και τισ προκλιςεισ και παρουςίαςθ των διακζςιμων εργαλείων 

αναγνϊριςθσ, διαχείριςθσ και πρόλθψθσ περιςτατικϊν ενδοοικογενειακισ και ενδοςχολικισ βίασ. 

 
Ειςιγθςθ: «Το ςχολείο ωσ ςυνκικθ ενδυνάμωςθσ για μακθτζσ με προςφυγικζσ εμπειρίεσ. 
Θεωρίεσ και πράξεισ».   
Γκζλθ Αρϊνθ, Προϊςταμζνθ Μονάδασ Ζνταξθσ και Υποςτιριξθσ Αςυνόδευτων Ανθλίκων, Ειδικι 
Γραμματεία Προςταςίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων, Υπουργείο Μετανάςτευςθσ & Αςφλου. 
Το ςχολείο δεν αποτελεί μόνο περιβάλλον μάκθςθσ και γνωςτικισ επζνδυςθσ για το μζλλον των 

παιδιϊν. Μπορεί να λειτουργιςει ωσ βαςικό εργαλείο ψυχοςυναιςκθματικισ ιςορροπίασ και 

κοινωνικισ ζνταξθσ των παιδιϊν με μεταναςτευτικό και προςφυγικό υπόβακρο μετριάηοντασ και 

εξιςορροπϊντασ τα τραυματικά τουσ βιϊματα. Σε παιδιά με προςφυγικι προζλευςθ το ςχολείο 

μπορεί να προςφζρει κομμάτια τθσ παιδικισ θλικίασ που ζχουν ςτερθκεί και να προςτατεφςει 

δικαιϊματα που επανειλθμμζνα καταπατοφνται. 

 
Ειςιγθςθ: «Το πνεφμα τθσ ςυναίνεςθσ όπωσ εκφράηεται μζςα από τον Σχολικό Κανονιςμό». 
Κωνςταντίνοσ κζντοσ, Διευκυντισ του 3ου ΓΕΛ Αργυροφπολθσ. Παρεμβαίνουν μακθτζσ του 3ου 
ΓΕΛ Αργυροφπολθσ. 
Η διαμόρφωςθ του Σχολικοφ Κανονιςμοφ μζςα από μια διαδικαςία ςυναίνεςθσ μεταξφ όλων των 

εμπλεκόμενων ςτοιχείων που ςυγκροτοφν το ςχολείο ωσ οργανιςμό αποτυπϊνει τισ αξίεσ και τισ 

επιδιϊξεισ μιασ κοινωνίασ ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Σιμερα ςτο ελλθνικό ςχολείο ςκοπόσ 

του ςχολικοφ κανονιςμοφ είναι: α) να εκφράςει τισ αξίεσ τθσ ςυναίνεςθσ, του ςεβαςμοφ, τθσ 

δικαιοςφνθσ, τθσ αλλθλεγγφθσ και του διαλόγου, που πρζπει να διζπουν τθ λειτουργία του 

ςχολείου, β) να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τόςο τθσ ατομικισ ευκφνθσ απζναντι ςτο κοινωνικό 

ςφνολο, όςο και ςτθν ανεφρεςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ ατομικισ και πολιτειακισ ευκφνθσ, γ) να 

καλλιεργιςει τθν προςωπικότθτα του μελλοντικοφ δθμοκρατικοφ πολίτθ, ο οποίοσ μζςα από τθν  

 



 

 

ανάπτυξθ ορκισ κρίςθσ και κυρίωσ μζςα από τθ ςυμμετοχι του ςε πολιτικζσ διαδικαςίεσ κα 

καταςτεί ικανόσ να ςυνδιαμορφϊνει τουσ όρουσ ηωισ του ςε μια ανοικτι δθμοκρατικι κοινωνία.  

 
Ειςιγθςθ: «Η αντίλθψθ των δικαιωμάτων ςτο ςχολείο, τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων και τα νζα 
προγράμματα ςπουδϊν τθσ Κοινωνικισ και Πολιτικισ Αγωγισ».   
Κωνςταντίνοσ Θεριανόσ, Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλ. ΠΕ78- Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του 
4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ. 
Οι νομοκετικζσ προβλζψεισ και οι διαδικαςίεσ ςυγκρότθςθσ των ςχολικϊν κανονιςμϊν 

ςυμβαδίηουν με τισ κυρίαρχεσ αξίεσ ςτθν κοινωνία και τα κανονιςτικά πρότυπα ςυμπεριφοράσ που 

κζλει να επιβάλει θ εκάςτοτε εξουςία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τθ νεολαία. Τα τελευταία χρόνια, 

ζχει ξεκινιςει θ προςπάκεια διαμόρφωςθσ ςχολικϊν κανονιςμϊν από όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ και με τθ ςυμμετοχι παραγόντων των Διμων. Πϊσ μποροφν τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων 

και τα μακιματα τθσ Κοινωνικισ και Πολιτικισ Αγωγισ να ενδυναμϊςουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 

ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ ςτο ςχολείο με ςκοπό αυτό να γίνει ζνασ δθμόςιοσ κοινωνικόσ 

χϊροσ;    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


